
  شرکت در اجالس کدکس آالینده های غذایي      : عنوان اجالسيه بين المللي

 

 1131فروردین ماه سال  11تا  11 تاریخ برگزاری :
 

      الهه - هلند                   :  محل برگزاری

 کشاورزی -غذایي         پژوهشكده: 

 

 منصوره مظاهری مشارکت کننده : 

 

ریل وآ 4تا  مارسماه  13از  (CCCF)مین اجالس کمیته کدکس آالینده های غذایی تهش :اجالسيه  مشخصات

 بر گزار شد. هلندبا دعوت رسمی دولت  الهه هلندشهر ر فروردین د 31فروردین تا  33با  برابر 4134
  

 : اهم موضوعات مطرح شده و دستاوردهای سفر برای ایران 
االی غالت در کشور به خصوص در مورد برنج، گندم و ذرت و همچنین افزایش مصرف با توجه به اهمیت غالت و میزان مصرف ب 

بادام زمینی چه به صورت خام و چه به صورت فرآوری شده، تدوین استانداردهای مربوط به سالمت این محصوالت کشاورزی از 

جم وسیع واردات این کاالها، اطمینان از اهمیت خاصی برای کشور جمهوری اسالمی ایران برخوردار است. به خصوص با توجه به ح

بر این اساس کمیته فنی کدکس   سالمت  این کاالها  هم از جنبه سالمت و هم از جنبه اقتصادی در جامعه بسیار تاثیر گذار است.

ت، پیش نویس کارگروه تهیه پیش نویس استاندارد آیین کار پیشگیری و کاهش آفالتوکسین در غال 3آالینده های غذایی ایران در 

تعیین حد مجاز آفالتوکسین در غالت و تعیین حد مجاز آفالتوکسین در بادام زمینی آماده مصرف در سال گذشته مشارکت داشت 

و تعیین تکلیف هر سه این پیش نویس ها برای جمهوری اسالمی ایران، حائز اهمیت بوده و شرکت در اجالس و با هدف پی گیری 

استاندارد، با تاکید بر کاهش حدود مجاز از این جهت که کشور ما وارد کننده این  3ورد این مصوبات آن به خصوص در م

 انجام شد. و دفاع از توصیه ها و نظرات کمیته فنی کدکس آالینده های غذایی ایران  محصوالت می باشد

 مصوبات: 

     میلی گرم در کیلوگرم 13/1حد مجاز سرب در غذای کودک آماده مصرف 

         میلی گرم در کیلوگرم 4/1حد مجاز ارسنیک معدنی در برنج پولیش داده شده 

      میکروگرم در کیلوگرم 4111حد مجاز فومانایزین ها در دانه ذرت خام 

    میکروگرم در کیلوگرم4حد مجاز فومانایزین ها در آرد ذرت 

 زین هااستاندارد نمونه برداری از ذرت و آرد ذرت برای آزمون فومانای 

  پیوست استاندارد آیین کار پیشگیری و کاهش آفالتوکسین ها و اکراتوکسینA در سورگوم 



  پیش نویس استاندارد آیین کار کنترل علف های هرز به منظور پیشگیری و کاهش پیرولیزیدین های
 آلکالوئید در خوراک انسان و دام

  برنجپروپوزال استاندارد آیین کار پیشگیری و کاهش ارسنیک در 

 آیین کار پیشگیری و کاهش مایکوتوکسین ها در غالت پروپوزال استاندارد 

 مدرک پروژه حد مجاز آفالتوکسین ها در بادام زمینی آماده مصرف 

 مدرک پروژه حد مجاز کادمیم در شکالت و فرآورده هایب کاکائویی 

 میلی گرم در  4/1برابر با  7 پیشنهاد حد مجاز دی اکسی نیوالنول در غذای کودک بر پایه غالت در مرحله
 کیلوگرم

 ذرت و جو قبل از سورت  -پیشنهاد حد مجاز دی اکسی نیوالنول در دانه های خام غالت  شامل گندم
 میلی گرم در کیلوگرم 4برابر با  7کردن و جدا کردن دانه های صدمه دیده در مرحله 

  3برابر با  7در مرحله  ذرت و جو -گندم  سمولینا و فلیک –پیشنهاد حد مجاز دی اکسی نیوالنول در آرد 
 میلی گرم در کیلوگرم

 پیش نویس پروپوزال روش نمونه برداری برای آزمون دی اکسی نیوالنول 

 : عضویت کمیته فنی کدکس آالینده های غذایی ایران در دستاوردها

 استاندارد آیین کار پیشگیری و کاهش ارسنیک در برنج .3

 ی و کاهش مایکوتوکسین ها در غالتآیین کار پیشگیر استاندارد .4

 پروژه حد مجاز آفالتوکسین ها در بادام زمینی آماده مصرف .1

 استاندارد تعیین حد مجاز سرب در آب میوه  .4

 استاندارد تعیین حد مجاز ارسنیک در برنج .5

 تعیین حد مجاز آفالتوکسین ها برای ادویه جات استاندارد .1

 

 

 


